
 

 

 

Belangrijke voorschriften 



 

 

Verplichtingen van de afnemer 
Bij uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om:  

1  De ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon  en stofvrij gereed te houden. 

2 Bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo vroeg  mogelijk stadium aan MWF Gietvloeren op te geven. 

3 De ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tochtvrij en met een temperatuur van minimaal 15° C. aan te 

leveren.  

4  Ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 7) zijn bij aanvang van de werkzaamheden. 

Tevens dient  de afnemer te garanderen dat in de twee weken voorafgaande aan  de werkzaamheden de dekvloer niet meer in 

aanraking met water  of ander vocht is geweest. 

5  Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden en minimaal 48 

uur na het aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 15° C komt en de relatieve lucht vochtigheid niet 

boven de 80%.  

6  Dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende  72 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op 

andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas gedurende  7 dagen. 

7 Voor voldoende water en elektriciteit, alsmede de definitieve  verlichting van bovenaf (geen bouwlampen) en 

verwarming  gedurende de werkzaamheden te zorgen. 

8 Te zorgen dat MWF Gietvloeren de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven of 

personen in dezelfde  periode in ruimtes werkzaam zijn. 

9 Om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden onder 

meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie per 

vrachtwagen bereikbaar  te zijn. 

10 Bij niet nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is  de afnemer gehouden de schade die MWF Gietvloeren 

lijdt, onder meer  ten gevolge van stagnatie, tijdsverlies, te maken extra kosten  te vergoeden. 

11 Dat de vloer minimaal 1,5 week per cm. dikte oud is. Na deze  periode dient het vochtpercentage en de ondergrond bij 

beton  niet hoger te liggen dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%. Controle vindt vooraf door MWF Gietvloeren met een 

vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en 

eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking. 

12 Een droge, vlakke en strakke ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet na gepoederd zijn 

met cement. 13 Zandcement afwerklagen die hechtend zijn en voldoende dicht  te zijn aangebracht. 

14 Het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond.   

Bij bijvoorbeeld natte cellen. 



 

 

15 De aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond. Als er in de ruimte geen dilatatie of 

schijnvoegen aanwezig zijn, maar deze hadden er wel moeten zijn volgens daarvoor geldende Nederlandse normen, dan gaat 

MWF Gietvloeren ervan  uit dat de opdrachtgever dat bewust zo heeft gedaan. Als deze wel aanwezig zijn dan zal MWF 

Gietvloeren deze respecteren tenzij anders  is overeengekomen. 

16 De ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerklagen te voorkomen. Zo nodig dient 

waterdicht folie onder de dekvloer te zijn aangebracht. 

17 Wordt de vloer niet zoals bovenstaand omschreven opgeleverd, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan 

de vloer. De applicateur van MWF Gietvloeren bepaalt ter plaatse of hij start met het installeren van de vloer op basis van de 

in dit docement  omschreven afspraken. 

 

Garantie 
1  MWF Gietvloeren staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het 

doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de vloeren verleent  MWF Gietvloeren een 5 jarige aflopende 

garantie. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaam- heden. Een beroep van 

de afnemer op de garantie wordt eerst in  behandeling genomen nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen 

jegens MWF Gietvloeren heeft voldaan. Bij uitvoering van de garantiewerkzaamheden dient de afnemer zich te houden aan  de 

(onderhoudsadviezen) en instructies van MWF Gietvloeren.  

2  Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen,  lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de topcoat  

en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten van garantie.  

3  De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door  werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de 

ondergrond  en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervorming, verkeerde 

schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.  

4  De contaminatie vanuit de ondergrond valt niet onder de garantie. De kunststofvloer zit dan nog vast aan de 

ondervloer, echter de  ondergrond is intern van elkaar los geraakt. 

5 Het doortekenen (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer) valt niet onder de garantie. 

6 MWF Gietvloeren kan nadrukkelijk geen garantie geven dat de  door haar aangebrachte producten niet scheuren of 

adervorming vertonen als de ondergrond beweegt of scheurt. 



 

 

Vloerverwarming 
Voordat de vloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Bekijk het 

opstook- en afkoelprotocol op de website om scheuren en werking te voorkomen. MWF Gietvloeren is niet aansprakelijk voor 

schade aan de door MWF Gietvloeren gelegde vloeren, door nalatigheid in het opstartprotocol. 

 

Algemeen 
1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer  rekening te houden met het volgende; in de vloeren die 

MWF Gietvloeren legt kunnen ten opzichte van het aan de afnemer getoonde monster tijdens de totstandkoming van de 

overeenkomst: 

  Lichte kleurverschillen voorkomen 

 Glansverschillen optreden 

  Lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen 

  Bij scheurvorming in de ondergrond kan doortekening in de  vorm van een ader voorkomen dan wel geheel doortekenen  

in de Gietvloeren 

2 De door MWF Gietvloeren opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn gebaseerd op een 

vlakke en strakke  ondergrond. Samples van MWF Gietvloeren geven slechts een kleur- indicatie van de te plaatsen vloer. Lichte 

kleurafwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel 

gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenheden 

uitdrukkelijk is overeengekomen.  

 4  Wij adviseren de plinten aan te brengen na het gieten van de vloer. Indien de plinten voor het gieten worden geplaatst, 

dienen deze in de grondverf te staan en kunnen een week na het leggen van de vloer afgelakt worden. De plinten kunnen dan 

echter niet meer verwijderd worden zonder schade aan de Gietvloer toe te brengen.  

5  Vanwege het vloeibare karakter van de Gietvloeren kan er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de eventueel 

aanwezige plinten c.q. muren. 

6 Gietvloeren worden ter plekke in een bestaande situatie gemaakt. Ter plaatsen worden verschillende 

materialen gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere 

vermenging van kleuren en materialen plaats. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen 

een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Tevens kan er 

stof, een vuiltje of een haar bij oplevering in de vloer aanwezig zijn. 

7 De gietvloer is niet bestand tegen schuurmiddelen  en weekmakers en kleurconcentraten. 


